
Erling Østergaard 
Nørresøvej Nord 33  8800 Viborg 

Telefon: 4010 0655  E-mail: Erlingoestergaard@gmail.com 

Viborg d. 7. marts 2016 

Tilsynserklæring 2015/16 for Bjerregrav Friskole 

 

Regelgrundlaget for tilsynet med Bjerregrav Friskole er”Bekendtgørelse om lov om friskoler og 
private grundskoler m.v.”, hvor der i § 9a blandt andet står, at forældrekredsen og bestyrelsen i 
fællesskab skal sikre, at en tilsynsførende varetager tilsynet med: 

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.  
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen, og 
3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2: Skolen skal efter dens formål og i hele dens virke 
forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt 
udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.   

 
Jeg har i skoleåret 2015/16 været på tilsyn på Bjerregrav Friskole i følgende klasser/fag:  

 0. klasse,   

 Dansk i 1., 2., 3. og 7. klasse.  

 Historie i 4. klasse 

 Engelsk i 5. og 6. klasse 

 Tysk i 7. klasse 

 Matematik i 9. klasse.  

Desuden har jeg overværet morgensamlinger samt elevaktivitet/bevægelse i 
formiddagspausen.    

 
Som forberedelse til den enkelte lektion har (som hovedregel) den ansvarlige lærer sendt mig 
sin årsplan samt en kort omtale af lektionens mål, og som opfølgning har jeg efter lektionerne 
givet den enkelte lærer min evaluering af undervisningen og drøftet udvalgte 
problemstillinger.  
Endelig har jeg d. 7. marts haft en samtale med skolelederen, hvor jeg opsummerede årets 
erfaringer, og hvor vi drøftede aktuelle udfordringer for Bjerregrav Friskole.  
 
Tilsynets vurdering:  
I de klasser og fag, hvor jeg har overværet undervisning, er mit hovedindtryk velforberedte og 
velgennemførte lektioner på et særdeles tilfredsstillende fagligt niveau. Den enkelte lektion var 
normalt planlagt ud fra en velgennemtænkt årsplan, udarbejdet ved årets begyndelse og 
løbende justeret gennem skoleåret. Jeg konstaterede, at undervisningen startede til tiden, og at 
den ofte blev gennemført med varierede undervisningsformer, der på bedste vis tog højde for 
såvel proces som resultat. Jeg oplevede lærere, der var tydelige i deres adfærd over for eleverne 
og som sikrede arbejdsro og fokus i lektionen ved venligt, men bestemt at gribe ind over for 
tilløb til uro. Undervisningen bliver af en del lærere evalueret systematisk med henblik på at 
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vurdere elevernes grad af målopfyldelse i det enkelte fag, og resultaterne udnyttes til at 
tilrettelægge den videre undervisning.  
 
Jeg oplevede elever, der i altovervejende grad var parate til at modtage undervisning og hvor 
det store flertal syntes at have arbejdet med lektier, de havde fået pålagt.  
 
Morgensamlinger på Bjerregrav Friskole har jeg oplevet som en varm og vedkommende måde 
at starte skoledagen på – oplevelser, som alle børn burde have. Aktivitetspauserne har jeg 
oplevet med et højt energiniveau og med en eller flere lærere som aktive deltagere.   
 
Den tilsynsførendes vigtigste opgave er at vurdere, om undervisningen på Bjerregrav Friskole 
overordnet set står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Min konklusion er 
fuldstændigt entydigt, at undervisningen på Bjerregrav Friskole er på niveau med – eller bedre 
end – hvad der sker i folkeskolen. Dertil kommer, at jeg har oplevet en varm og god  
omgangsform i alle de hjørner af skolens liv, jeg har haft lejlighed til at møde, og sammen med 
gode samarbejdsrelationer mellem lærere og ledelse bidrager det i høj grad til skolens gode 
resultater.    
 
Jeg har i skoleåret 2015/16 ikke evalueret, hvorledes Bjerregrav Friskole arbejder med 
bekendtgørelsens bestemmelser om frihed og folkestyre samt ligestilling mellem kønnene. Det 
er et planlagt fokusområde for det kommende skoleår.    

Med venlig hilsen 
 
Erling Østergaard 
Certificeret tilsynsførende  


